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1. Célkitűzések és leírás

Ez a specifikus projektekre vonatkozó ajánlattételi felhívás a
2004-2007. évekre vonatkozóan a fogyasztóvédelmi poli-
tikát támogató közösségi cselekvések finanszírozását szol-
gáló általános keret létrehozásáról szóló, 2003. december 8-
i 20/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 7.
cikke (4) bekezdésének (18. cselekvés) végrehajtásához
kapcsolódik. A 2005. évi fogyasztóvédelmi politikai munka-
program 4.2 pontja és 3. melléklete irányozta elő a felhívást
és határozta meg a költségvetési előirányzatot.

A projekteknek jelentős mértékben kell hozzájárulniuk a
20/2004/EK határozat 3. cikkében meghatározott és a
2002-2006 évekre vonatkozó bizottsági fogyasztóvédelmi
politikai stratégiában továbbfejlesztett európai fogyasztóvé-
delmi politikai célkitűzések eléréséhez.

2. Támogatható pályázók

Legfeljebb 50 %-os közösségi finanszírozást igénylő
projektek esetén: a projektek pénzügyi támogatása bármely
jogi személynek vagy jogi személyek társulásának odaí-
télhető, beleértve a megfelelő független köztestületeket és
regionális fogyasztóvédelmi szervezeteket, amelyek az ipari
és kereskedelmi szervezetektől függetlenül járnak el, és tény-
legesen felelősek a projektek végrehajtásáért. A pályázó szer-
vezeten kívül a pályázatoknak legalább 12, különböző
országból származó partner-szervezetet kell bevonniuk,
melyek közül 3 szervezet az új tagállamok egyikében vagy
tagjelölt országokban van bejegyezve.

Legfeljebb 75 %-os közösségi finanszírozást igénylő
projektek esetén: pénzügyi támogatás kizárólag az új tagál-
lamok egyikében vagy tagjelölt országokban bejegyzett
olyan fogyasztóvédelmi szervezetek által javasolt projektek
számára ítélhető meg, amelyek az ipari és kereskedelmi szer-
vezetektől függetlenül járnak el, és ténylegesen felelősek a
projektek megvalósításáért. A pályázatoknak legalább 3
másik pályázni jogosult ország fogyasztóvédelmi szerveze-
teit kell partnerként bevonniuk.

A pályázóknak az alábbi országok valamelyikében kell szék-
hellyel rendelkezniük:

– az Európai Unió 25 tagállama

– EFTA- és EGT-országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia

– a tagjelölt országok: Bulgária és Románia

3. A projektek költségvetése és időtartama

A projektek társfinanszírozására elkülönített teljes költség-
vetés körülbelül 2,5 millió euró.

Elvben a Közösség által nyújtott pénzügyi támogatás nem
haladhatja meg a támogatható tevékenységek megvalósítá-
sához kapcsolódó kiadások 50 %-át. Mindazonáltal a
20/2004/EK határozat 6. cikke (5) bekezdése lehetővé teszi
bizonyos projektek esetében a cselekvés költségének 75 %-
áig történő közösségi hozzájárulást, és a 2004 és 2007
közötti időszakban a Bizottság elsőbbséget ad az új tagál-
lamok és tagjelölt országok fogyasztóvédelmi szervezeteit
bevonó projekteknek.

A projektek időtartama nem haladhatja meg a 36 hónapot.

4. Határidő

A pályázatokat legkésőbb 2005. szeptember 16-ig kell elkül-
deni a Bizottságnak.

5. Kiegészítő információk

Az ajánlattételi felhívás teljes szövege és a pályázati nyom-
tatványok a következő honlapon találhatók:

http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/
grants/projects_en.htm

A pályázatoknak tiszteletben kell tartaniuk a teljes szöveg
által előírt követelményeket és az előírt formanyomtatvá-
nyon kell azokat benyújtani.
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